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Individuální pøístup
ke každému studentovi

Stipendium místo školného

Vzdìlání pro praxi i pro život

Jsme škola pro chlapce i dívky

Jistota budoucího zamìstnání
za nadstandartní mzdu 

1. Jistota budoucího uplatnìní na trhu práce
  Vyuèujeme obory, po kterých je na trhu práce poptávka 
  Výborným žákùm sami nabízíme možnost zamìstnání 
2. Výuka zamìøená na potøeby praxe
  Obsah výuky neustále pøizpùsobujeme novým poznatkùm 

3. Individuální pøístup
  Velikost naší školy umožòuje pøistupovat ke každému
  studentovi individuálnì 
4. Ekonomická nenároènost studia
  Zapùjèení uèebnic
  Stipendium v podporovaných oborech
  Možnost výdìlku v rámci praktického výcviku 
5. V každém oboru nìco navíc
  Vedle maturitního vysvìdèení èi výuèního listu mají naši
  studenti možnost absolvovat, sváøeèský kurz, certifikát
  užívání systému VARICARD, certifikát Europass, znalost
  úèetního programu DUEL 
6. Praktická výuka pøímo v pracovním procesu
  Pøíprava na reálnou praxi již v dobì studia 
  Možnost získat zamìstnání na základì zkušeností
  z praktické výuky 
7. Po vyuèení lze pokraèovat v nástavbovém studiu
 k maturitì 
  Možnost získání maturity s jistotou výuèního listu 
  Pokraèování vzdìlávání ve známém prostøedí 
8. Kvalitní zázemí pro sportovní využití
  Sportovní centrum mládeže, školní sportovní klub,
  lyžaøské zájezdy, cyklovýlety, sportovní soutìže
  Posilovna, víceúèelové høištì, tìlocvièna, nafukovací
  hala, atletické høištì 
9. Rozsáhlý areál s vlastní jídelnou, odbornými dílnami
 i sportovišti
  Vše k dispozici v jednom areálu bez nutnosti pøesunù 
10. Kvalitní pedagogický sbor
  Kvalifikovaný pedagogové s individuálním pøístupem
  k jednotlivým žákùm

Sportovní centrum mládeže
Škola má kvalitní sportovní zázemí a dlouhou historii v podpoøe sportu. 
V areálu školy pùsobí Regionální házenkáøské centrum Èeského svazu 
házené. V roce 2017 bylo pøi škole zøízeno Sportovní centrum mládeže 
podporované Støedoèeským krajem, které je zamìøeno nejen na 
házenou, ale i na další sportovní odvìtví. Nabízí výborné podmínky pro 
celotýdenní pøípravu nadìjných sportovcù spojující kvalitní sportovní 
pøípravu, studium, ubytování a stravování, vše v jednom areálu. Škola 
pøizpùsobuje režim výuky potøebám SCM (ranní tréninkové jednotky, 
náplò hodin TV, uvolòování pro soustøedìní, reprezentaci apod.) Zøídila 
také nové zamìøení oboru Ekonomika a podnikání pro Management 
sportu, kde studenti získají vzdìlání, které uplatní po skonèení aktivní 
sportovní kariéry. Výhodou je, že èlenové SCM zùstávají i nadále hráèi 
svých mateøských klubù bez nutnosti pøestupu.

Perspektiva
S výrazným rozvojem technologií stále roste zájem o absolventy 
technických oborù. Stále vìtší je poptávka jak po odborných technicích 
i kvalitních øemeslnících. Naše škola reaguje na rostoucí požadavky 
na vzdìlání našich absolventù. Proto neustále probíhá modernizace 
jejího materiálního vybavení i obsahu výuky. Rekonstruujeme dílny pro 
praktickou výuku, které vybavujeme moderními CNC stroji i moderním 
zaøízením pro výuku elektropøedmìtù, budujeme nové odborné uèebny 
pro výuku technických pøedmìtù, cizích jazykù i èinnost fiktivních firem. 
Pøi praktické pøípravì našich žákù spolupracujeme s významnými 
místními firmami (Junker, Continental Automotive, K-Protos, Spolana, 
Synthos, Orlen Serwis atd.) a to nejen na praktické pøípravì, ale i 
na obsahu výuky, aby naši žáci byli kvalitnì pøipraveni pro budoucí 
uplatnìní. Naši absolventi si mohou vybírat z mnoha nabídek celé øady 
zamìstnavatelù. Mají velkou perspektivu profesního rùstu a širokou 
možnost uplatnìní.



Žáci našich ètyøletých studijních oborù získají nejen maturitu, ale hlavnì 
odborné znalosti a dovednosti. Díky nim mají perspektivu výhodného 
zamìstnání po ukonèení studia i uplatnìní v dalším životì. Po našich 
absolventech je velká poptávka celé øady malých i velkých firem.

Maturitu mohou u nás získat v oborech:
Ekonomika a podnikání - zamìøení Podnikání - 63-41-M/01
 Pøíprava pro vlastní podnikatel-
 skou èinnost èi administrativní
 èinnosti v menších i velkých
 firmách
 Základy úèetnictví a administrativy
 Orientace v právní problematice
 Praktická výuka prostøednictvím
 fiktivní firmy
 Strojírenský a elektrotechnický
 základ pro lepší uplatnìní v technických oborech
 Vedení úèetnictví pøímo v úèetním programu Duel

Ekonomika a podnikání – zamìøení Management sportu
- 63-41-M/01
 Pøíprava pro administrativní a organizaèní èinnosti ve sportovních
 klubech
 Základy úèetnictví a administrativy se specifiky sportovních
 organizací
 Orientace v právní problematice sportu
 Praktická výuka prostøednictvím fiktivního sportovního klubu
 Základy fizioterapie, sportovní masáže
 Sportovní psychologie
 Základy trenérství - možnost získání trenérské licence a licence
 rozhodèího

Mechanik elektronik - 26-41-L/01
Návrhy, montáž, seøizování, 
servis a opravy elektronických 
systémù z oblasti:
 Mìøící a regulaèní techniky
 Zabezpeèovací techniky 
 Protipožární zaøízení 
 Spotøební elektrotechniky 
 Možnost absolvovat
 zkoušky z vyhlášky è. 50

 Výuka ekonomického základu usnadní
 zaèátek vlastního podnikání

Mechanik strojù a zaøízení
- 23-44-L/01
 Konstrukce strojù a zaøízení 
 Diagnostika odstraòování poruch 
 kurz obsluhy a programování CNC strojù 
 Modelování pomocí CAD systémù
 možnost získání certifikátu VARICARD
 stipendium Støedoèekého kraje 

 Ve tøíletých uèebních oborech na naší škole studenti získají základní
 teoretické i praktické znalosti, které jsou pøedpokladem úspìšného
 øemeslníka 
 Všechny obory jsou podporovány stipendijním programem Støedo-
 èeského kraje 
 Možnost absolvovat sváøeèský kurz 
 Studentùm zapùjèujeme uèebnice ze školní knihovny 
 Poøádáme kvalitní odborné exkurze, na kterých se studenti seznámí
 s praxí

Strojní obory: 
Obrábìè kovù 23-56-H/01
Strojní mechanik 23-51- H/01
Studenti získají základní znalosti a doved-
nosti pøi výrobì, upravování, sestavování
a dokonèování souèástí strojù pøi ruèním
a strojním obrábìní

Obory elektro:
Elektrikáø 26-51- H/01
Elektrikáø silnoproud 26-51-H/02
Studenti se nauèí provádìt montážní , 
opravárenské a údržbáøské práce na elektrických zaøízeních.
Praktická výuka èásteènì probíhá pøímo ve významných firmách, což 
umožòuje: 
 Kontakt se skuteènou praxí již v dobì výuky 
 Možnost zajistit si již na škole zajímavì finanènì hodnocené
 zamìstnání 
 Získání významné finanèní odmìny za absolvování praxe

 Výuka neprobíhá pouze v prostorách našeho areálu 
 V rámci výuky poøádáme øadu kvalitních exkurzí do výrobních
 podnikù, kde si žáci ,,naživo‘‘ ovìøují poznatky získané z teoretické
 výuky 
 Úèastníme se celé øady sportovních soutìží 
 Poøádáme seznamovací kurz pro studenty prvních roèníkù, lyžaøský
 výcvik, plavecký výcvik, zajímavé školní výlety a to i do zahranièí,
 návštìvy výstav, divadel apod.
 V rámci ekologické výchovy poøádáme akce ke zlepšení životního
 prostøedí 

Maturita u nás není jen papír Øemeslo má zlaté dno Naše škola není jen uèení

A po vyuèení i maturitu!

Dny otevøených dveøí 10. 11. 2018 - 15. 1. 2019

Je jedno, jestli jste èerstvì po vyuèení nebo Váš výuèní list už nìco 
pamatuje. U nás si mùžete maturitu dodìlat kdykoli. A to buï v 
denním dvouletém studiu, nebo dálkovou formou ve tøíletém studiu. 

I DÁLKOVÉ STUDIUM JE BEZ ŠKOLNÉHO! 
Obory nástavbového studia korespondují
s našimi studijními a uèebními obory 

Podnikání 64-41-L/51
 Pro absolventy libovolného uèebního
 oboru 

Provozní elektrotechnika
26-41-L/52
 Pro absolventy elektro oborù 

Provozní technika 23-43-L/51
 Pro absolventy strojních oborù

Integrovaná støední škola technická
K uèilišti 2566, 276 01 Mìlník
Pøíspìvková organizace Støedoèeského kraje 

IÈ: 00640930
Telefon: 315 627 267
E- mail: reditel@isstechn.cz
www.isstechn.cz
Facebook: Integrovaná støední škola technická, Mìlník 
Instagram: #isstechn

Chcete-li se s naší školou blíže seznámit, navštivte nás.


